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São Paulo, 19 (AE) - Com marcas já reconhecidas pelos consumidores e que inspiram desejo, 
muitas empresas nem sonham em mudar de nome. No entanto, para dar impulso às vendas, 
unificar empresas de um mesmo grupo ou até mesmo acatar decisões judiciais, algumas 
companhias precisam enfrentar o desafio de trocar sua identidade e reconstruir sua estratégia 
de comunicação. "A marca tenta representar da melhor maneira a empresa e a sintetiza. 
Quando é preciso trocá-la, é porque existe uma necessidade grande ou a empresa quer 
sinalizar de modo muito concreto uma nova proposta de trabalho", diz Hélio Carvalho, sócio-
diretor da FutureBrand, agência de marcas. 
 
No caso da rede de ensino Centro Cultural Americano, com 23 anos de existência e 74 
unidades, a mudança, marcada para o mês de julho, vem em busca de novos clientes. A 
marca, explica o sócio da empresa, Igor Trafane, era muito semelhante a outras do setor de 
idiomas, limitava a atuação da empresa - já que o nome trazia a palavra 'americano', mas a 
escola ensina outras seis línguas - e tinha baixo índice de memorização. "Pensamos no 
benefício real que queríamos passar e em trazer jovialidade para a rede, mas sem perder os 
anos de respeito que tínhamos conquistado." 
 
Por isso mesmo, o processo de transição passou por pesquisas com consumidores, análise de 
concorrência e consultoria de especialistas em neurolingüística e cromoterapia. O resultado foi 
uma mudança radical: o nome agora é Yesky e as cores passam do vinho e cinza para o verde 
e laranja. "Nosso design estava envelhecido e as cores eram pouco ligadas ao nosso público 
alvo, os jovens", explica Trafane. 
 
Já a agência de publicidade J. Walter Thompson carregava o mesmo nome desde 1876 e, 
neste ano, mudou para JWT. Com novo logo, cores e linguagem, o reposicionamento da marca 
veio acompanhado também de uma mudança na cultura da empresa, que deseja ter uma cara 
corporativa mais atraente e criativa para se manter competitiva no mercado publicitário. 
"Mudar uma marca que tem a história que esta agência tem é uma tarefa que exige ousadia e 
muito trabalho. Agora temos um novo logo e uma programação visual mais contemporânea", 
comemora Fernando Nobre, diretor de criação da JWT. A mudança completa, devido a custos e 
logística, deve ser finalizada até 2006. 
 
Outra empresa que mudou de nome da noite para o dia foi a gigante de telefonia celular Vivo. 
Depois da joint venture da Portugal Telecom com a Telefónica Móviles, o grupo congregava 
sete marcas diferentes e preferiu unificar sua comunicação para se tornar nacional. Um 
batalhão de 10 mil pessoas e R$ 40 milhões de investimentos foram necessários na 
empreitada. Cinco mil foram escalados apenas para cuidar da troca das fachadas de todas as 
lojas da marca da noite de sábado, 12 de abril de 2003, para a manhã do dia seguinte. "Foi 
uma decisão difícil, mas tomada em cima de números, e não passional. Deixamos de usar 
marcas fortes, como Baby da Telesp Celular, mas tivemos a preocupação de carregar os 
valores bons das antigas empresas e agregar atributos novos", diz. 
 
Janeba ainda acredita que a marca pode fazer toda a diferença no ponto-de-venda, pois não é 
mais apenas o preço que ganha o consumidor. "Tem uma série de fatores que o cliente leva 
em conta, como percepção de valor, inovação e serviços exclusivos, num trabalho que apenas 
uma campanha publicitária não resolve, mas um trabalho de médio a longo prazo." 
 
Mas, nem todos mudam porque querem. A marca de calçados Yepp, por exemplo, teve que 
recolher produtos de lojas e parar a produção desde que uma empresa detentora de um nome 
similar, Yep - com apenas um p - entrou na Justiça contra a fabricante. Foi necessária, então, 
uma troca às pressas para o nome Góoc, marca que seria lançada apenas em 2007 e 
englobaria todos os produtos da Yepp.  



"Tivemos um prejuízo de R$ 2 milhões para mudança de matrizes, sem contar possíveis ações 
de marketing. A perda não será maior porque fizemos pesquisas e as pessoas procuram a 
sandália muito mais por suas características do que pelo nome em si", diz Sandra Teschner, 
diretora de marketing da empresa. 
 
Ela conta que já haviam sido vendidos 2,2 milhões de pares de Yepp este ano, ante 1,1 milhão 
em 2004, e que não está sendo preparado um grande investimento para a transição de marca. 
"Vamos fazer, no máximo, pequenas chamadas, principalmente no Nordeste, mostrando que a 
marca evoluiu para Góoc e agora tem mais produtos, como sapatos reciclados, bolsas, cintos e 
acessórios". 
 
A empresa, diz Sandra, ainda quer poder usar o nome Yepp: "Vamos lutar por isso e estamos 
acatando a Justiça neste primeiro momento, mas iremos procurar meios legais de obtermos o 
registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou que a marca vire de domínio 
público", afirma. 
 
Carvalho, entretanto, ressalta que toda transição de marcas, se bem estruturada, faz com que 
a empresa saia com muito mais força do processo: "Se a companhia se decide pela mudança, 
não pode pensar que vai ter que sobreviver, mas que vai ser muito melhor tratá-la como uma 
evolução ou dar a ela um significado importante." 
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